
6 7

Ebben a világban a szerves építészet 
nem jut feladatokhoz, mi is Romániá-
ban, Szlovákiában, Törökországban 
dolgozunk. És ha az eredményei kike-
rülnek a világba, akkor kiderül, hogy 
ez érdekli az embereket, mert ez je-
lenti a lehetőséget egy ember valódi 
környezetéhez, a lakáshoz, templom-
hoz. Portoghesi úgy fogalmazott, 
hogy ez az építészet 50 évvel előzi 
meg a korát, nem véletlen az iránta 
megnyilvánuló szimpátia és a vele 
szembeni aktív gyűlölet.

Vargha Misi szegény, aki most halt 
meg, létrehozta az Építészfórumot, ott 
csináltak velem egy interjút és az in-
terjú szövege után terjedelmileg an-
nak a sokszorosát teszi ki a név nélkü-
li mocskolódás. Miért nem állnak ki a 
nevükkel, akik kritizálnak? Miféle sze-
mélyiségi jog mögé bújnak, akik nem 
vállalják a véleményüket?

A kormányváltás helyzetében 
milyen feladatai vannak 
a Kós Károly Egyesülésnek?

Lobbizzon a főépítészi állások erősíté-
séért. Nem fog persze a kormány úgy 
csinálni mindent, ahogy én jónak 
gondolom, de ez a főépítészet az 
Egyesülés legfontosabb feladata. Ezen 
belül el kell érni, hogy a főépítész 
tervezhessen ott, ahol dolgozik, mert 
sokkal többet ér egy jó példa, mint az, 
ha a főépítész egy asztalnál ülve csak 
kritizál. Az egész szemléletnek meg 
kell változnia. Számtalan település van, 
ahol nincs általános és részletes ren-
dezési terv, vagy csak elavult. Nincse-
nek helyi zsűrik, egy műszaki osztály 
adminisztrációja dönt arról, hogy mi 
történjék, ahol nem ismerik a hely 
múltját, hagyományait, értékeit, ter-
mészetes, hogy építészetileg, morfo-
lógiailag szétesnek a települések. A 
főépítészet nagyon nehéz feladat egy 
olyan országban, ahol a régi alaphan-
gulatot eltüntették a településekről. 
Azt mondhatom, hogy minél elhanya-
goltabb egy terület, annál több esélye 
van rá, hogy távol maradjon a hivata-
lok bürokráciájától, amely a saját 

szempontjait érvényesíti. Hogy egy 
épületfizikai példát mondjak, általá-
nos, hogy vidéken 25 centiméteres 
soklyukú téglából húzzák fel a falakat, 
éls arra rakják fel a hőszigetelést. Így 
el lehet érni az előírt hőszigetelési 
értéket, de az ilyen falnak nincs hőtá-
roló képessége. Olcsóbb lenne 51-es 
fallal építeni, ami minden hőtechnikai 
igénynek megfelel, de mégsem így 
van, mert ráveszik az embereket, rész-
ben korrupcióval, hogy a gyártók és 
szállítók érdekeit szolgálják.

Az építészet szolgálat, a főépítészet 
különösen az. Húsz éve mondom 
folyamatosan, hogy az építészeknek 
kutya kötelességük felvállalni egy-
egy magyarországi település gazdá-
jának szerepét. Legyen meg ennek a 
világos törvényi háttere, a képzési 
feltételei, mert akkor egészen mások 
volnának a lehetőségeik a helyi kez-
deményezéseknek is, és erősítést 
kap na az a „második Magyarország”, 
amely az egészséges fejlődés legfon-
tosabb biztosítéka.

Tisza-tó, vízi kápolna vázlatterve

Paolo Portoghesi

köszöntő beszéd

A 80-as években a nemzetközi kul-
túra felfedezett egy számára addig 
ismeretlen területet, és ezzel felcsil-
lantotta a reményt mindazok előtt, 
akik a posztmodern érkezését ant-
ro pológiai szemszögből figyelték 
és azt várták tőle, hogy e centrifu-
gális mozgalom fényudvarában 
újra felértékelődjék a szakralitás.

E remény felkeltői a magyar épí-
tészek voltak, akik a maguk elzárt-
ságában létrehoztak egy, az éppen 
zajló nemzetközi vitáktól független 
áramlatot, amely ugyanakkor össz-
hangban volt azokkal a próbálko-
zásokkal, amelyek a modernitás és 
a hagyomány közötti kapcsolódást 
keresték. Ennek az organikus irány-
zatnak a legtehetségesebb és leg-
többet alkotó építésze Mako vecz 
Imre, új szellemben fogant, soha 
nem látott faszerkezetek tervezője.

Épületeimnek az a céljuk, írta 
1985-ben, hogy velük kapcsolatot 
teremtsek ég és föld között, olyan 
kapcsolatot, amely az ember körül 
láthatatlan és varázslatotos teret 
szőve kifejezi annak mozgását, tér-
beli helyzetét. Mítikus idők építé-
szetét igyekszünk megidézni, hogy 
ezzel az emberek képzelőerejét 
megragadva indítsunk támadást a 
természetfeletti megértése iránt 
érzéketlen technológiára épülő ci-
vilizáció ellen. Egyedi, sajátos, kö-
zösség, haza, nagyvilág, számunk-
ra ezek a fogalmak olyanok, mint a 
szár körül csoportosuló virágszir-
mok, melyek ugyan egymásra bo-
rulnak, de ugyanakkor különállóak 
is, mert nem cserélhetők fel egy-
mással, helyük a nagy egészhez 
képest meghatározott.

Makovecz útkeresése a hatvanas 
években kezdődik, a kommunista 
rezsimre jellemző nehézségek, a 
szabad kifejezés akadályoztatása 
közepette, ahol az 1956 után alakult 
kormány a kultúrát is közvetlenül 
irányítani akarta. A rezsim építésze-
te a szovjet mintát követte, vissza-
utasítva mindenfajta művészi út-
keresést az építészeket nagy terve-
zőirodákba kényszerítette, széles 
körben elterjedt az előregyártásos 
építkezés.

Már az első munkái, 1962 és 1967 
között épült áruházak, éttermek is 
határozott irányt mutatnak, felfe-
dezhető rajtuk Wright és Steiner 
hatása, utalás a népi építészetre, a 
szimmetria és a biomorfizmus fel-
elevenítése. 1971-ben meghirdeti a 
Minimális tér pályázatot, amelyen 
maga is részt vesz az emberi test 
mozgásának megfigyelésén ala-
puló elméletével. Az így elképzelt 
minimális tér harang formájú alak-
zat vagy inkább forditott harang-
virág, amely úgy borul össze, mint 
a kagyló két héja, amelyet az em-
beri mozgás dinamikája hoz létre 
a mulandó és az örök, a pillanatnyi 
és a természetfeletti közötti egyen-
súly állandó keresésében. Mako-
vecz számára az építészet olyan 
világ kifejezője, mely egyesíti a 
valóságban megtörténtet a mítikus 
világban megtörténttel, a mítosz 
uralmának állandó visszatérését a 

„megtörténhetett volna” ezernyi 
lehetőségének számba vételével.

Az 1975-ben, egy meglévő épü-
leten belül kialakított ravatalozójá-
val megszólaló szenvedélyes hang 
már kiforrott, érett építészeti felfo-

gást mutat. A teret hajlított bordák 
sorozatával alakítja, amely egy felől 
emberi mellkast formáz, ugyanak-
kor egy meghatározott alakzatba 
rendeződő növényi anyag hatását 
is kelti. E tér mélyén található a ra-
vatal helye, eredetileg éppen élet-
fát, az északi mitológia képi összeg-
zőjét ábrázoló szobor lábánál. 1974 
és 1982 között épül meg a sárospa-
taki Művelődés Háza, melyben a 
beton plaszticitása egységesül a 
faszerkezetek linearitásával. A bel-
ső terek két hagyományra emlé-
keztetnek, és ezeket egymással 
ötvözik, egyik a szecesszió (elsősor-
ban Guimard, de Kós Károly is, akit 
Makovecz egyik mesterének tekint), 
a másik a népi építészet. E mű sike-
re sok bajt hoz rá. A magyar építé-
szet hivatalos képviselői elutasíta-
nak minden irányzatot, amely a 
szabad kifejezőerőnek ad helyt és 
nem veti alá magát a központi fel-
fogásnak. Sokat kellett harcolnia az 
épület megvalósításáért, utána pe-
dig el kellett szenvednie, hogy fél-
reállítják, kiteszik a tervezőirodából 
megvonva tervezői jogosultságát. 
A pilisi erdőgazdasággal a művelő-
dési ház építése során kialakított jó 
kapcsolata menti meg a tétlenség-
től, az erdőgazdaság építészeként 
tervezhet tovább.

Ez az új helyzet lehetőséget ad 
számára, hogy még közelebb ke-
rüljön a természethez és a hely 
szelleméhez. Ehhez az időhöz tar-
tozik egy sor fából készült épület, 
mely a népművészet fafaragásai-
ból és hímzéseiből merít inspiráci-
ót, valamint a zoomorf és antropo-
morf formavilágot fejleszti tovább. 
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1984-ben, amikor egy enyhül a 
politikai helyzet, lehetősége nyílik, 
hogy megalakítsa saját tervezőiro-
dáját, amelynek segítségével maga 
köré gyűjt sok fiatal építészt és rö-
vid idő alatt egyre jobban elterjed 
az organikus irányzat, amely 1991-
ben nagy feltűnést keltve mutat-
kozott be a Velencei Nemzetközi 
Építészeti Biennálén.

A piacgazdaság megerősödése 
lehetőséget nyújt számára, hogy 
magán megrendelők igényeit elé-
gíthesse ki, ennek során nagy fan-
táziával kialakított tereket hoz létre, 
bennük gyakran feltűnnek a rá jel-
lemző ágasfák, úgy, ahogy a termé-
szetben is megtalálhatók. Új érdek-
lődést jelez a műveiben többször 
előforduló steineri alaprajz, az egy-
másba hatoló két kör, mint a sziget-
vári Vigadóban 1985-ben, amely 
könnyedséget és átláthatóságot 
árasztva értelmezi át a hagyomá-
nyos formát.

A 80-as évek végéhez tartozik a 
siófoki lutheránus és a paksi kato-
likus templom, két remekmű, me-
lyek előkészítik az utat a sevillai 
világkiállitás magyar pavilonjához. 
Antropomorf formák uralják a sió-
foki templom homlokzatát, amely 
a középső részén két kitárt szárny 
felett kitekintő szem köré szerve-
ződik, amit fel lehet fogni a Min-
denható álarcaként, egyben vilá-
gos utalás arra is, hogy az épület 
élőlény, amelynek lelke és tekinte-
te van. A nagy cseréptető fordított 
hajótestet idéz, belülről a monu-
mentalis bejáratra merőlegesen 
kibontakozó faszerkezetű áramvo-
nalas boltiv. Makovecz képi fantá-
ziája és teremtő ereje a paksi kato-
likus templomban ér csúcspontjá-
ra, és bizton mondhatjuk, hogy ez 
egyike azon 20. századi templo-

moknak, melyek megérdemlik, 
hogy az egyetemes építészettörté-
net részeivé váljanak. A szakrális és 
a profán teret erős ellentétbe állítja, 
majd egy kiemelkedő elem kap-
csolja össze: a hármas torony, mely 
sötét tömegével emelkedik gát-
ként a külvilág elé. Ahhoz, hogy 
bemenjünk a templomba, át kell 
hatolni rajta, ezen a vastag, ho-
mályba burkolózó, torony alatti 
téren. Közben egy „égő” kapuív is-
métlődik háromszor: az első, ami-
kor belépünk a torony alá, a máso-
dik, amikor onnan kijövünk, a har-
madik a templom főbejárata, ami 
mellett kétoldalt a spirálba csava-
rodó fal középpontjában egy-egy 
angyal áll. A pikkelyfedésű temp-
lomtest egy felmagasított alapzat-
ból emelkedik ki, amely mintegy 
hangsúlyozza az épület földhöz 
tartozását. Az alaprajz kelta erede-
tű, a magyar népművészeti forma-
készletből kölcsönzött motívum 

(egymásra tükrözött S) egyetlen 
hajóval, mely a végén rendkívüli 
életerőt árasztva két részre szakad. 
A fény felülről árad az oltár felé, ami 
felett két kitárt szárnyú angyal kö-
zött a Megváltó szobra emelkedik.

A sevillai világkiállitáson a ma-
gyar pavilon a leglátogatottabbak 
közé tartozott, benne Makovecz 
igyekezett népének történetét 
szintetikusan megjeleníteni: ahogy 
folyamatosan őrlődik Kelet és Nyu-
gat határán, gyakran keresve iden-
titását idegen megszállók elnyo-
mása alatt. A kulcsmotívum, amely-
nek a fő szimbolikus szerepet 
szánta, egy fa, melyet a kéthajós 
belső tér egyikének centrumába 
állított úgy, hogy a felső ágain kívül 
az üvegfödém alatti gyökérzete is 
látható lett, kifejezve azt, hogy az 
élet egy része fényben, más része 

pedig a homályban folyik, és hogy 
az élet e jellemzőjéről vakon nem 
veszünk tudomást.  
Századunk első évtizedében 
Makovecz koherens módon foly-
tatta munkáját, bár szemléletmód-
jának hatása csökkent, miután 
Európában új irányzatként általá-
nosan elterjedt az önmagukat 
menedzselő sztárépitészek vad 
individualizmusa.

Aki azt gondolja, hogy Makovecz 
és kollegáinak építészete csak egy 
meteorit, amely egy szempillantás 
alatt átrepül az égbolton, hogy 
saját intenzitásának köszönhetően 
azonnal el is tűnjön onnan, annak 
figyelmét a tudomány területén 
születőben lévő új ökológiai para-
digmára kell felhívni. Technológiai 
megoldásai és tudatosan vállalt 

„helyhezkötöttsége” ellenére a ma-

gyar organikus építészet nyelveze-
te nem ismer határokat, és olyan 
problémákkal foglalkozik, mint a 
földdel való kapcsolat, a szakrális 
dimenzió, az egyén és a közösség 
kapcsolata, tehát olyasmik, amik a 
21. században központi szerepet 
fognak játszani, mert ezeknek a 
problémáknak a megoldásától 
függ az emberiség jövője.

A rohamosan terjedő értetlen és 
romboló építészeti bravúrokkal és 
a sztárépítészek mindenhová elhe-
lyezett szörnyépületeivel ellentét-
ben, melyek mazochista hedoniz-
musa a hajótörés felé vezet, 
Makovecz bordázatai a cet gyom-
rára emlékeztetnek, ahonan Jónás 
újraéledve vettetett a partra.  

Róma, 2010. január 21.

(fordította Hainess Olga)

Izmit (Törökország), Thököly Imre és Zrínyi Ilona emlékháza

Kulcsár Attila

laudáció a tőkés lászló-díj átadásakor

A felkérés megtisztelt és megijesztett. 
Önvizsgálatra késztetett, mert 
Makovecz Imre mesterem is lehetett 
volna, de az én pályám más keze alatt 
formálódott. Már akkor is nagy hold-
udvara volt és én féltem közel menni 
hozzá, de épületeit figyelemmel kísér-
tem. Szellemisége, a nemzetért érzett 
felelőssége, a hagyományokban gyö-
kerező megmaradás-programja az én 
életemnek is mozgatórugója. Ezért 
vállaltam el bemutatását. 

Az építészetében nem eléggé jár tas 
hallgatóság kedvéért, a teljesség igé-
nye nélkül említek néhányat épüle tei 
közül. A hatvanas években a szövet-
kezeti szektor megbízásából étterme-
ket, áruházakat, csárdákat tervezett, 
már ekkor is tájba illesztett figyelme-
sen, tájhoz kötődő természetes anya-
gokkal. A hetvenes években a Pilisi 
Parkerdőgazdaság építészeként ka-

pott lehetőséget természetközeli lé-
tesítmények tervezésére, a fa- és ács-
szerkezetek új lehetőségeinek kifej-
lesztésére. Nála a fa épületszerkezet-
ként is úgy működik, mint a termé-
szetben, megmodellezi az erőjátékot 
látványos parafrázisokban. Ez adja 
belső tereinek meghatározó karakte-
rét: az átlényegített biológiai forma. 
Fontos középületek következtek ez-
után: a sárospataki Művelődési Háza, 
a Farkasréti temető ravatalozója a 
mellkasban felravatalozott szív drá-
májával és több faluház.

A nyolcvanas években épült a sió-
foki evangélikus, a paksi katolikus 
templom, a sárospataki Árpád vezér 
Gimnázium. A kilencvenes évek a se-
villai világkiállítás magyar pavilonjával 
kezdődtek, aztán a szlovéniai Lendva 
színháza következett külső és belső 
tereiben a város régi házainak idéze-

tével, majd az egri uszoda és a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem köz-
ponti épülete, a Stephaneum. Az egri 
létesítmény a történelmi városszövet-
be apróbb kiszolgáló épületekkel si-
keresen beillesztett „túlméretes épü-
let” szép példája, az egyetem Piliscsa-
bán a régi brutális kaszárnya, az ate-
izmussal lelakott orosz laktanya épü-
leteinek istenes tudások, tanítások 
házává alakuló metamorfózisa. A Ste-
phaneu mon a középkori formák a 
ka tolikus egyházi építészet hagyomá-
nyait idézik, a megbillentett történel-
mi kupola színpadot takar és a mo-
dern belső terű auditórium hozzá 
dőlő kupoláját nem Charles Moore 
posztmodern Piazza d’Italiájának 
gegje ihlette, hanem a múlt és a jelen 
egymásnak szóló akusztikája, amely 
így álmennyezetek és hangvetők 
nélkül is működik. 
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sötét tömegével emelkedik gát-
ként a külvilág elé. Ahhoz, hogy 
bemenjünk a templomba, át kell 
hatolni rajta, ezen a vastag, ho-
mályba burkolózó, torony alatti 
téren. Közben egy „égő” kapuív is-
métlődik háromszor: az első, ami-
kor belépünk a torony alá, a máso-
dik, amikor onnan kijövünk, a har-
madik a templom főbejárata, ami 
mellett kétoldalt a spirálba csava-
rodó fal középpontjában egy-egy 
angyal áll. A pikkelyfedésű temp-
lomtest egy felmagasított alapzat-
ból emelkedik ki, amely mintegy 
hangsúlyozza az épület földhöz 
tartozását. Az alaprajz kelta erede-
tű, a magyar népművészeti forma-
készletből kölcsönzött motívum 

(egymásra tükrözött S) egyetlen 
hajóval, mely a végén rendkívüli 
életerőt árasztva két részre szakad. 
A fény felülről árad az oltár felé, ami 
felett két kitárt szárnyú angyal kö-
zött a Megváltó szobra emelkedik.

A sevillai világkiállitáson a ma-
gyar pavilon a leglátogatottabbak 
közé tartozott, benne Makovecz 
igyekezett népének történetét 
szintetikusan megjeleníteni: ahogy 
folyamatosan őrlődik Kelet és Nyu-
gat határán, gyakran keresve iden-
titását idegen megszállók elnyo-
mása alatt. A kulcsmotívum, amely-
nek a fő szimbolikus szerepet 
szánta, egy fa, melyet a kéthajós 
belső tér egyikének centrumába 
állított úgy, hogy a felső ágain kívül 
az üvegfödém alatti gyökérzete is 
látható lett, kifejezve azt, hogy az 
élet egy része fényben, más része 

pedig a homályban folyik, és hogy 
az élet e jellemzőjéről vakon nem 
veszünk tudomást.  
Századunk első évtizedében 
Makovecz koherens módon foly-
tatta munkáját, bár szemléletmód-
jának hatása csökkent, miután 
Európában új irányzatként általá-
nosan elterjedt az önmagukat 
menedzselő sztárépitészek vad 
individualizmusa.

Aki azt gondolja, hogy Makovecz 
és kollegáinak építészete csak egy 
meteorit, amely egy szempillantás 
alatt átrepül az égbolton, hogy 
saját intenzitásának köszönhetően 
azonnal el is tűnjön onnan, annak 
figyelmét a tudomány területén 
születőben lévő új ökológiai para-
digmára kell felhívni. Technológiai 
megoldásai és tudatosan vállalt 

„helyhezkötöttsége” ellenére a ma-

gyar organikus építészet nyelveze-
te nem ismer határokat, és olyan 
problémákkal foglalkozik, mint a 
földdel való kapcsolat, a szakrális 
dimenzió, az egyén és a közösség 
kapcsolata, tehát olyasmik, amik a 
21. században központi szerepet 
fognak játszani, mert ezeknek a 
problémáknak a megoldásától 
függ az emberiség jövője.

A rohamosan terjedő értetlen és 
romboló építészeti bravúrokkal és 
a sztárépítészek mindenhová elhe-
lyezett szörnyépületeivel ellentét-
ben, melyek mazochista hedoniz-
musa a hajótörés felé vezet, 
Makovecz bordázatai a cet gyom-
rára emlékeztetnek, ahonan Jónás 
újraéledve vettetett a partra.  

Róma, 2010. január 21.

(fordította Hainess Olga)

Izmit (Törökország), Thököly Imre és Zrínyi Ilona emlékháza

Kulcsár Attila

laudáció a tőkés lászló-díj átadásakor

A felkérés megtisztelt és megijesztett. 
Önvizsgálatra késztetett, mert 
Makovecz Imre mesterem is lehetett 
volna, de az én pályám más keze alatt 
formálódott. Már akkor is nagy hold-
udvara volt és én féltem közel menni 
hozzá, de épületeit figyelemmel kísér-
tem. Szellemisége, a nemzetért érzett 
felelőssége, a hagyományokban gyö-
kerező megmaradás-programja az én 
életemnek is mozgatórugója. Ezért 
vállaltam el bemutatását. 

Az építészetében nem eléggé jár tas 
hallgatóság kedvéért, a teljesség igé-
nye nélkül említek néhányat épüle tei 
közül. A hatvanas években a szövet-
kezeti szektor megbízásából étterme-
ket, áruházakat, csárdákat tervezett, 
már ekkor is tájba illesztett figyelme-
sen, tájhoz kötődő természetes anya-
gokkal. A hetvenes években a Pilisi 
Parkerdőgazdaság építészeként ka-

pott lehetőséget természetközeli lé-
tesítmények tervezésére, a fa- és ács-
szerkezetek új lehetőségeinek kifej-
lesztésére. Nála a fa épületszerkezet-
ként is úgy működik, mint a termé-
szetben, megmodellezi az erőjátékot 
látványos parafrázisokban. Ez adja 
belső tereinek meghatározó karakte-
rét: az átlényegített biológiai forma. 
Fontos középületek következtek ez-
után: a sárospataki Művelődési Háza, 
a Farkasréti temető ravatalozója a 
mellkasban felravatalozott szív drá-
májával és több faluház.

A nyolcvanas években épült a sió-
foki evangélikus, a paksi katolikus 
templom, a sárospataki Árpád vezér 
Gimnázium. A kilencvenes évek a se-
villai világkiállítás magyar pavilonjával 
kezdődtek, aztán a szlovéniai Lendva 
színháza következett külső és belső 
tereiben a város régi házainak idéze-

tével, majd az egri uszoda és a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem köz-
ponti épülete, a Stephaneum. Az egri 
létesítmény a történelmi városszövet-
be apróbb kiszolgáló épületekkel si-
keresen beillesztett „túlméretes épü-
let” szép példája, az egyetem Piliscsa-
bán a régi brutális kaszárnya, az ate-
izmussal lelakott orosz laktanya épü-
leteinek istenes tudások, tanítások 
házává alakuló metamorfózisa. A Ste-
phaneu mon a középkori formák a 
ka tolikus egyházi építészet hagyomá-
nyait idézik, a megbillentett történel-
mi kupola színpadot takar és a mo-
dern belső terű auditórium hozzá 
dőlő kupoláját nem Charles Moore 
posztmodern Piazza d’Italiájának 
gegje ihlette, hanem a múlt és a jelen 
egymásnak szóló akusztikája, amely 
így álmennyezetek és hangvetők 
nélkül is működik. 




